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fis un petit nucli de Ia serra de ltubió on sralcen les restes del cas-
te11 que lrorta eI serr rloiir, 1.'es¿f és;.i a parro(luicrl de Sant¿r Maria, -i

unes poclucs c¿ts(ls desh¿rbi tacles. iJc¡l c¿lste11 hi ira restes clrun¿l tor-
I'e i ¡ilurs i í,,s r:s¡nentat, rles rie I 100:J.

L'es¿lési¿r parrorluial de S¿-¡.nt¿r I,laria de IiUBIÓ, tr1 p€ju deI casteil, és

ull interessant L sin¿ular rrronurrient gótrc arrrb elerrrents druna anterior
de rornán 'ca ( 1a parróqul-a és esrnerri,¿lrla cles cie -l-.r f j riel segle XI ) .

[je¡¡ibla cle ilitjan ciel segle XIV 11a part supcrior és fortificad¿1.
liout aprofita <ios portals rornánics, cle tipus lieiciatá tardá,lr.,*",-rz-i11es
dovelles r Italtre , e1 i:rincipaLl , arnb forga decoració escultór-ica ( dues

colurtines ¡;er bancia i una série drarcs concéntrics que arrenquen d'uns
capi te11s de t¿l}la eleg.rnt j" ben proporcionacla) ; const.r cl'u¡ra it,ran nau

rectangular an¡b capelles laterals, snese presbiteri i volta ogival.
L'airarell és cie peclra i:en tallada a¡rrt¡ contraforts angulars acabats íl

rílarlera de torrelles i un carnpanar a lrangle SW.

'l'é una extraorcllnária irirportáncj-a e1 retaule gótic. de tres cossos (iue

presideix I'altar rnajor, drunes g,rans dilnensions i perfectarnent resta.r.r-
r:lt, únic a la comarca i un dels interessants de 1tépoca; representa
diversos episodis de la vida de l{aria dins eI tipus anomenat dels set
¿oigs (ats set compartÍments pri.ncipals) arnb el paral .le1isrle cle set
escenes de la Passió (unes altres set taules), el bancal,arnb figures
d'apóstols i sants, €s conserva des del segle passat aI lvluseu Episco-
pal de Vic. Ha estat atribuff..--¿r f'escola de Ramon Destorrents (un ano-
rnenat rnestre de Rubió) i esl escuts amb cérvols dels Boixadors el rla-
ten posteriorment l-38O. quan aquests adquiriren 1a jurisdicció del 11oc.

L't:iloració dels
reis, detull
del retaule de
Sonta Mcria de
Rubió, dc
l'onomenot Mestre
de Rubió
(fi del sesle XIV).
la més notable
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conservada o la
cot wrca

A. E,
TALAIA

(L8,;i,"
\_/

A.E. Talaia SSD19851215_013B




